Workshop Técnico: Diálogos Setoriais
Programação Preliminar
30 e 31 de maio, 2017
Manhattan Plaza Hotel
SHN Quadra 2 Bloco A – Brasília

O Banco Mundial e a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, com apoio da
Fundação Getulio Vargas, organizam o segundo workshop do Projeto PMR Brasil para discutir
as possibilidades de adoção de instrumentos de precificação de emissões de gases de efeito
estufa (GEE) no Brasil com especialistas, representantes de governo e do setor empresarial,
sob uma perspectiva setorial.
Objetivos do Workshop
• Abordar os principais objetivos de política pública e os instrumentos vigentes nos setores
analisados no Projeto PMR Brasil e suas interfaces com a precificação de emissões;
• Apresentar resultados preliminares dos diagnósticos setoriais elaborados no Projeto PMR
Brasil;
• Construir as primeiras relações de trabalho e agenda em torno da precificação de carbono
entre as equipes de pesquisadores e os stakeholders do Projeto PMR Brasil;
• Levantar as primeiras impressões acerca dos impactos que instrumentos de precificação
podem gerar considerando características de cada setor.
Formato
O Workshop foi planejado para explorar possibilidades de precificação tendo como ponto de
partida os contextos dos principais setores analisados no Projeto: energético, industrial e
agropecuário. Representantes de governo farão apresentações sobre os objetivos de políticas
setoriais, os principais instrumentos em vigor, perspectivas de novos programas e primeiras
impressões sobre interação desses elementos com instrumentos de precificação. Especialistas
do Projeto “Opções de Mitigações de Emissões de GEE em Setores-Chave no Brasil”,
coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
apresentarão os resultados encontrados e implicações para a adoção de instrumentos de
precificação. Em cada grupo setorial, haverá representantes de órgãos governamentais e do
setor empresarial, além de pesquisadores do Projeto PMR Brasil para debate de questões
específicas em torno da precificação. Ao final de cada dia, mesas de discussão em grupos
menores serão formadas para aproximar stakeholders setoriais, formuladores de políticas
públicas e especialistas das questões que o Projeto PMR Brasil pretende responder.
Contatos
projetopmrbrasil@fazenda.gov.br | projetopmr@fgv.br
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Dia 30/05 – Diálogos com o Setor Energético
1.
9:00

Abertura

Boas-vindas e rodada de apresentação dos participantes
2.

Política Energética no Brasil

Essa sessão busca apresentar os principais objetivos e prioridades para a política energética, os instrumentos que
estão sendo adotados para alcançá-los e primeiras impressões sobre a interação deles com a precificação de
emissões.
10:00

Objetivos e estratégias

10:30

Interação dos instrumentos de precificação com políticas energéticas

11:00

Intervalo para o café
3.

Oportunidades de Mitigação no Setor Energético

Essa sessão busca apresentar o perfil de emissões; tecnologias/oportunidades de mitigação e custos associados;
falhas de mercado e barreiras para mitigação no setor energético
11:30

Resultados do Projeto “Opções de Mitigação”

12:00

Discussão em plenária

12:30

Almoço
4.

Caracterização Setorial

Essa sessão busca apresentar, para cada segmento do setor energético, o mapeamento de políticas e instrumentos
existentes, caracterização setorial e impressões de mecanismos de política que tragam implicações para a
precificação. Os grupos serão divididos em duas salas para que as discussões possam se aprofundar considerando as
características de cada segmento. Após apresentações de representantes de governo e da equipe de pesquisadores
do Projeto PMR Brasil, os grupos serão divididos em grupos menores para discussões em torno de questões
específicas.

14:00

4.a. Setor Elétrico
4.b. Combustíveis
(Sala Broadway)
(Sala Queens)
Mapeamento de políticas e instrumentos e interface com precificação de emissões

14:30

Resultados preliminares do Projeto PMR Brasil
•

14:45

•
•

15:45

Mapeamento de percepções de conflitos ou sinergias entre objetivos e discussão de propostas para
tratá-los;
Discussão de potenciais impactos no setor relacionados a distorções de preços, incoerências,
barreiras de mercado, infraestrutura e regulação, entre outros;
Identificação dos possíveis impactos decorrentes da interação de instrumentos de precificação com
instrumentos vigentes.

Intervalo para o café
5.

Discussão final

O objetivo dessa sessão é compartilhar as principais mensagens que surgiram nos grupos de discussão, observando
quais são os principais pontos de atenção para as análises posteriores do Projeto PMR Brasil.
16:15

Apresentação e debate em plenária dos resultados das mesas de discussões em grupo com os dois grupos

17:00

Encerramento
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Dia 31/05 – Diálogos com o Setor Industrial (Sala Broadway)
1.
9:00

Abertura

Boas-vindas e rodada de apresentação dos participantes

Após a abertura os participantes serão divididos em duas salas. A programação dos dois setores (indústria e
agropecuária) ocorrerá simultaneamente.
2.

Política industrial no Brasil

Essa sessão busca apresentar os principais objetivos e prioridades para a política industrial, os instrumentos que
estão sendo adotados para alcançá-los e primeiras impressões sobre a interação deles com a precificação de
emissões.
10:00

Objetivos e estratégias

10:30

Dimensão climática na estratégia brasileira de desenvolvimento industrial

11:00

Intervalo para o café
3.

Oportunidades de Mitigação no Setor Industrial

Essa sessão busca apresentar o perfil de emissões; tecnologias/oportunidades de mitigação e custos associados;
falhas de mercado e barreiras para mitigação no setor industrial
11:30

Resultados do Projeto “Opções de Mitigação”

12:00

Discussão em plenária

12:30

Almoço
4.

Instrumentos de política e possíveis impactos da precificação

Essa sessão busca apresentar o mapeamento de políticas e instrumentos existentes, caracterização setorial e
impressões de mecanismos de política que tragam implicações para a precificação. Após apresentações de
representantes de governo e da equipe de pesquisadores do Projeto PMR Brasil, os grupos serão divididos em
grupos menores para discussões em torno de questões específicas de cada segmento, conforme sugerido abaixo.
4.a. Siderurgia e
Alumínio

4.b. Cimento, Cal e
Vidro

4.c. Química e
Fertilizantes

4d. Papel & Celulose

14:00

Mapeamento de políticas e instrumentos e sua interface com precificação de emissões

14:30

Resultados preliminares do Projeto PMR Brasil
•

14:45

•
•

15:45

Mapeamento de percepções de conflitos ou sinergias entre objetivos e discussão de propostas para
tratá-los;
Discussão de potenciais impactos no setor relacionados a distorções de preços, incoerências,
barreiras de mercado, infraestrutura e regulação, entre outros;
Identificação dos possíveis impactos decorrentes da interação de instrumentos de precificação com
instrumentos vigentes.

Intervalo para o café
5.

Discussão final

O objetivo dessa sessão é compartilhar as principais mensagens que surgiram nos grupos de discussão, observando
quais são os principais pontos de atenção para as análises posteriores do Projeto PMR Brasil.
16:15

Apresentação e debate em plenária dos resultados das mesas de discussões em grupo com os dois
grupos

17:00

Encerramento

Dia 31/05 – Diálogos com o Setor Agropecuário (Sala Queens)
3

1.
9:00

Abertura

Boas-vindas e rodada de apresentação dos participantes

Após a abertura os participantes serão divididos em duas salas. A programação dos dois setores (indústria e
agropecuária) ocorrerá simultaneamente neste dia.
2.

Políticas agrícola e florestal no Brasil

Essa sessão busca apresentar os principais objetivos e prioridades para a política agrícola e florestal, os principais
instrumentos que estão sendo adotados para alcançá-los e primeiras impressões sobre a interação deles com a
precificação de emissões.
10:00

Objetivos e estratégias

10:30

Dimensão climática na política agrícola

11:00

Intervalo para o café
3.

Oportunidades de Mitigação

Essa sessão busca apresentar o perfil de emissões; tecnologias/oportunidades de mitigação e custos associados;
falhas de mercado e barreiras para mitigação em atividades agrícolas e florestais
11:30

Resultados do Projeto “Opções de Mitigação” para emissões da Agricultura, Florestas e outros usos da
terra

12:00

Discussão em plenária

12:30

Almoço
4.

Instrumentos de política e possíveis impactos da precificação

Essa sessão busca apresentar o mapeamento de políticas e instrumentos existentes, caracterização setorial e
impressões de mecanismos de política que tragam implicações para a precificação. Após apresentações de
representantes de governo e da equipe de pesquisadores do Projeto PMR Brasil, os grupos serão divididos em
grupos menores para discussões em torno de questões específicas de cada segmento, conforme sugerido abaixo.
4.a. Pecuária

4.b. Agricultura (Uso de Fertilizantes)

4.c. Florestas

14:00

Mapeamento de políticas e instrumentos e sua interface com precificação de emissões

14:30

Resultados preliminares do Projeto PMR Brasil
•

14:45

•
•

15:45

Mapeamento de percepções de conflitos ou sinergias entre objetivos e discussão de propostas para
tratá-los;
Discussão de potenciais impactos no setor relacionados a distorções de preços, incoerências,
barreiras de mercado, infraestrutura e regulação, entre outros;
Identificação dos possíveis impactos decorrentes da interação de instrumentos de precificação com
instrumentos vigentes.

Intervalo para o café
5.

Discussão final

O objetivo dessa sessão é compartilhar as principais mensagens que surgiram nos grupos de discussão, quais são os
principais pontos de atenção para as análises posteriores do Projeto PMR Brasil.
16:15

Apresentação e debate em plenária dos resultados das mesas de discussões em grupo com os dois grupos

17:00

Encerramento
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